Comunicació del Col·lectiu Dones en l’Església, davant dels fets recents.
El Col·lectiu Dones en l’Església, format majoritàriament per dones, per catòliques que
ens sentim ciutadanes de Catalunya i del món, no podem restar callades davant els
darrers fets que han succeït recentment i per això volem fer sentir la nostra veu.
I.- La mort de civils en els enfrontaments entre els Governs de Hamas i Israel,
conculcant tot el Dret Internacional vigent sobre les guerres ens fa present que, es posen
davant de crims de guerra i de lesa humanitat amb l’agravant de l’ús d’armes prohibides
internacionalment.
Els Governs al no respectar els Convenis de Ginebra és com si per ells no existissin les
lleis internacionals, sobretot quan es produeixen matances indiscriminades.
Nosaltres considerem que no hi ha cap idea que justifiqui la injustícia, la ocupació de
territoris d’altres, de matar civils de totes les edats, de recórrer a la força enlloc de
buscar vies de pacificació.
II.- La carta que va dirigir el Secretari General de les NNUU Sr. Baki-Moon i els Bisbes
Africans ens fan saber que es continua utilitzant les dones i les nenes en les guerres,
violant-les, per humiliar i destruir a l’enemic (l’escriptor Mario Vargas Llosa ens ho
descriu en el Suplement de El País del dia 11-1-2009) i com objecte de tràfic. Per a més
informació veure la Denuncia que fan el “Foro de curas de Madrid (14-1-2009)
Al Congo també s’està produint una matança i un seguit de violacions que atempten
contra els drets humans mes elementals. Diuen que són grups de rebels incontrolats,
diuen que és l’exercit, diuen, diuen..... però les víctimes són les dones, les nenes i tota
aquella població que viu amb una por constant i que en moltes ocasions abandonen les
seves cases i els seus camps sense que ningú els protegeixi.
Actualment segueix augmentant la fam a tot el món. La crisi del capitalisme, que ens
van dir que s’autoregularia, el que ha fet és que ha permès que el desenfré en
l’acumulació de riquesa per part d’uns pocs, a costa de la vida, la salut i la fam de molts,
ens hagi portat a una crisi les conseqüències de la qual encara no coneixem.
Els Governs que afavoreixen la fabricació i el comerç d’armes permeten que els
fabricants d’armes continuïn amb els seus negocis sense tenir en compte les vides
humanes.
Que passa amb les forces de les NNUU?
El Col·lectiu de Dones en l’Església es fa solidari amb tots els Col·lectius de Dones que,
arreu del món, treballen per la justícia i per la pau.
III.- Darrerament una Associació de Ateus, han encarregat uns anuncis dient que,
probablement, Deu no existeix; nosaltres respectem que aquestes persones sentin la
necessitat d’expressar el que senten sempre que no faltin al respecte a ningú; nosaltres
que creiem en Déu profundament, no tenim necessitat de contestar absolutament res a
aquesta campanya. Entretant se’n parla......

IV.- Davant la crisi econòmica que s’està vivint a tot el món i al nostra país, el
Col·lectiu de Dones en l’Església fa una crida especial a la solidaritat amb tothom qui
passa necessitats a casa nostra.
El Col·lectiu de Dones en l’Església prega a Déu que enviï el seu Esperit i que el mal,
estigui on estigui, sigui vençut per la força de l’amor; nosaltres com església que som,
denunciem les guerres, la fam, i tots aquests fets greus que estem vivint aquests dies i
protestem perquè la societat política i internacional no posa mesures urgents per
resoldre aquests greus problemes, i ens comprometem a estar amb els ulls ben oberts i
no perdrem cap ocasió de treballar per posar fi a totes aquestes tragèdies.
Només hi ha un camí per la resolució de tots els conflictes, fins i tot els que tenim al sí
de la nostra Església, és EL DIALEG, ES L’ESCOLTAR, ES LA COMUNICACIÓ, ÉS
LA VOLUNTAT DE SEGUIR CAMINS D’ENTESA.

Col·lectiu de Dones en l’Església.
Gener 2009.

